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  PLÁN  ČINNOSTI  ÚR ČZS BRNO - VENKOV NA ROK 2013 
   
- představenstvo ÚR bude zasedat pravidelně 1x za měsíc (mimo měsíce července a        
   srpen) 
- zástupce ÚR v RR bude na zasedáních RR projednávat písemné připomínky, náměty  
   a stížnosti našich členů a ZO, po projednání a doporučení představenstvem ÚR 
- sekretariát ÚR zajišťuje administrativní agendu ÚR, udržuje evidenci ZO a koordinuje   
  činnosti všech orgánů ÚR a ZO. Pracovník pověřený vedením sekretariátu bude   
  přítomen na sekretariátu v určený den každý týden (pondělí 10,00hod. – 14,00 hod.). 
- představenstvo a sekretariát ÚR zajistí včasnou informaci ZO o možnosti udělení   
  diplomů ÚR a  svazových vyznamenání ČZS  
- revizní skupina po roční pokladní uzávěrce provede revizi finančního hospodaření  
   ÚR a její činnosti. 
 -na sekretariátě ÚR se budou doplňovat právní normy týkající se  zahrádkářů a jejich  
  činnosti.Představenstvo ÚR , v rámci svých možností, zajistí právní pomoc při řešení   
  zahrádkářských problémů ZO i jednotlivých členů (na základě předběžné dohody). 
- představenstvo ÚR se sekretariátem ÚR vydá  Zpravodaje s informacemi pro ZO.   
- představenstvo ÚR a sekretariát ÚR smluvně zajistí v Brně místnost pro konání  
  přednášek v zimním období  2013-2014 
- v době úředních hodin, každý týden, bude na sekretariátě ÚR pracovník sekretariátu             
   podávat v rámci svých znalostí a možností informace ze zahrádkářské činnosti ZO  
  i jednotlivým členům. 
- představenstvo a ÚR bude propagovat akce (výstavy, přednášky a zájezdy),které 
  bude organizovat ÚR a naše ZO 
- v rámci výstavní činnosti budou upřednostňovány místní a oblastní výstavy 
- představenstvo ÚR se bude řídit „Programovou orientací“ vydanou RR na období 
  let 2010-2014   
- představenstvo ÚR bude důsledně dodržovat úsporná opatření vydaná RR ČZS pro    
  pro rok 2013 a další roky  
 
 Odborně-osvětová činnost 
 
- komise pro odborně-osvětovou činnost s vedoucím jihomoravského oblastního    
  odborného kurzu 2013-2014 připraví jeho odbornou náplň a organizaci. 
- v rámci ÚR pracuje klub zahrádkářek podle svého plánů činnosti.Jeho činnost  
   finančně zabezpečuje ÚR, podle rozpočtu schváleného představenstvem ÚR. 
- ÚR bude podporovat mladé zahrádkáře v ZO a jejich zapojení do soutěže  
    "Mladý zahrádkář". 
 - představenstvo a sekretariát ÚR zajistí doplňování a bezplatné půjčování videokazet    
   a literatury se zahrádkářskou  tématikou jednotlivým členům a ZO. 
 - ÚR zajistí v roce 2013 vydávání  přílohy Zpravodaje ÚR ČZS Brno-venkov   
   s odbornou  zahrádkářskou tematikou. 
 - ÚR a ZO budou při všech příležitostech, různými způsoby propagovat předplatné  
   časopisu  „Zahrádkář“ , jeho objednáním v redakci pro ZO i jednotlivce.  
 - představenstvo ÚR a sekretariát ÚR, ve spolupráci se ZO, zajistí podle přírodních  
podmínek výstavu expozice Brno-venkov na podzimní výstavě Flora Olomouc 2013 
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- vedoucí oblastního kurzu zajistí zveřejnění programu ZOK 2013/2014 na web  
  stránkách ČZS a v časopisu Zahrádkář    
- zajistit dokončení webových stránek ÚR ČZS Brno-venkov 
 
 
 Finanční hospodaření 2013 
 
 Finanční komise : 
 
 - sestavit finanční plán na rok 2014 a  projednat ho na představenstvu ÚR .  
 - zpracovat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2013 za celou ÚR ve smyslu  
   pokynů RR a odeslat ji na Ústředí ČZS do 20.8.2013 
 - zajistit vyúčtování dotace ze státního rozpočtu ÚR a jednotlivých ZO pro rok 2013  
 - získat informace o možnosti dalších dotovaných aktivit a informovat o nich ZO. 
 - zajistit daňové přiznání ÚR za rok 2013. 
 - ve spolupráci s představenstvem ÚR zajistit provedení inventury majetku ÚR k  
   31.12.2013. 
 
 Pokladní : 
 
 - vést účetnictví ÚR podle platných norem. 
 - zajišťovat správnost a včasnost všech účetních úkonů ÚR, podle platných právních  
   norem. 
 - provádět účetní uzávěrky v roce 2013 podle platných právních norem. 
 
 Činnost členů ÚR : 
 
 - zajišťovat účinné spojení mezi svou ZO a ÚR a aktivně se podílet na činnosti ÚR. 
 - spolu s výbory ZO získávat nové členy ČZS mladšího a středního věku a z nich  
   získávat funkcionáře ZO a ÚR. 
 - podílet se na propagaci činnosti své ZO a ÚR při různých příležitostech.  
 - pomáhat sekretariátu ÚR při získávání evidenčních dat, ročního hlášení činnosti a  
   dalších potřebných  informací ve své ZO. 
-  dle možnosti členů představenstva navštěvovat výroční schůze a výstavy v ZO. 
- ÚR dle svých možností zajistí prezentaci na stránkách www.zahradkari.cz a nově 
   Vytvořených stránkách ÚR Brno-venko 
 
 
 
 
V Brně 25.3.2013   
 
   
  
 
 
 

http://www.zahradkari.cz/
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